
Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Gouddiefstal uitde Utrechtse Munt Goud en zilver hebben op de mens altijd een grote aantrekkingskracht gehad.Diefstal van deze metalen heeft in de geschiedenis dan ook meer dan eensplaats gehad. Sommige dieven kwamen er mee weg, doch anderen liepen dooronachtzaamheid tegen de lamp. Johan Adam Matthijsze behoorde tot de dievenvan de tweede soort. Hij liep tegen de lamp nadat de Utrechtse zilversmidJohannes de Brieder op 24 oktober 1800 tegenover de Schout verklaarde dateen werknemer van de Munt stukjes zuiver goud te koop had aangeboden.Naar aanleiding van deze verklaring stelde de Schout een onderzoek in datleidde tot de aanhouding van de smeltersknecht Johan Adam Matthijsze. ca. 200 kg.). Dit grote verschilwerd door de muntmeester aan-vankelijk geweten aan de slechtekwaliteit van de grondstoffen,maar dat veranderde toen na hetvertrek van Matthijsze de verhe-zen weer binnen de gestelde mar-ges vielen (afb. 1).Muntmeester Langerak du Mar-chie Sarvaas begon Matthijsze teverdenken van diefstal van gouduit de smelterij van de Munt. Zijnverdenkingen jegens

Matthijszewerden versterkt door enkele inhet oog lopende transacties dieJan Matthijsze deed na zijn ver-trek van de Munt. Zo kocht hijdiverse onroerende goederen, watin zijn omgeving aanleiding gaftot geroddel. Jan Matthijsze'splotselinge rijkdom gecombineerdmet de goudverdwijningen bij deMunt, gaven de muntmeesteraanleiding om de algemene aan-klager te verzoeken een onder-zoek naar de gewezen smelters-knecht in te stellen. Jan Matthijszemoest voor het gerecht verschij-nen dat hem aan een verhoor on-derwierp. Uit deze verhorenbleek dat hij in 1800 voor een ge-wezen smeltersknecht zeer welbemiddeld was. Hij bezat eenhuis buiten de Catharijnepoortter waarde van 2.194 gulden,twee kameren in de Catharijne-straat van respectievelijk 550 en582 gulden en 15 stuivers en degenoemde herberg aan het Vre-denburg, goed voor nog eens1.175 gulden. Daarnaast haddenverscheidene personen geld vanhem geleend voor een totaal van3.100 gulden en had Matthijszein het voorgaande jaar een leningvan 400 gulden afgelost. Tot slothad hij over het lopende jaarreeds voor 1.100 gulden aan di-verse rekeningen betaald.

Voorhet gerecht verklaarde Matthijszedat zijn spontane rijkdom voort-kwam uit een prijs van 5.000 gul-den die hij in de loterij hadgewonnen. Het gerecht geloofdedit niet en arresteerde hem opgrond van de verklaring die dezilversmid Johannes de Briedereerder had afgelegd. Smelterknecht Matthijsze Johan Adam Matthijsze, bij-genaamd Matthijs de Hoezaar,werd rond 1764 in Walstein inde Pfalz geboren. Zijn opleidingwas waarschijnlijk beperkt, zodathij als huzaar dienst nam in hetleger. In 1792 lag johan Mathijsze'sgarnizoen gelegerd in Utrecht; destad waar hij in hetzelfde jaar inde Catharijnekerk met de rooms-katholieke Hendrika Mastwijktrouwde. Hendrika was voor JohanMathijsze de reden zich in Utrechtte vestigen en voor 25 gulden hetburgerschap te verwerven. Alssmeltersknecht kreeg Johan Mat-thijsze een aanstelling bij de pro-vinciale Munt, in welke hoeda-nigheid hij de verantwoordelijkheiddroeg voor het goud en zilver datgeraffineerd moest worden.De jaren negentig van de achttien-de eeuw werden gekenmerktdoor economische achteruitgang,die zijn weerslag vond in een af-nemende vraag naar nieuwemunten. Als gevolg

van de terug-loop in werkzaamheden, zag munt-meester Langerak du MarchieSarvaas in juli 1797 zich genood-zaakt een aantal van zijn werkne-mers te ontslaan. Onder de onge-lukkigen bevond zich ook JohanMatthijsze. Toen in oktober 1798 de werkzaamheden voor het munt-bedrijf weer toenamen, mocht Jo-han Matthijsz op zijn aanhou-dend verzoek, wederom alssmeltersknecht zijn werk hervat-ten. Hij bleef dit werk doen tot15 maart 1800, de dag waarop hijzelf ontslag nam. Naar zijn zeg-gen zag hij af van zijn werk aande Munt om zijn vrouw te kun-nen helpen in de huishouding.Ruim een week na zijn ontslagkocht de gewezen smeltersknechtde herberg 't Schot'. In deze bij deCatharijnepoon gelegen herbergbegon hij een tapperij in sterkedrank en dun bier. Onverklaarbaar verlies Gedurende het laatste dienst-verband van Jan Matthijsze aande Munt, had de muntmeesterondervonden dat het verlies bijhet opwerken van oud goud on-verklaarbaar hoog was. Het verliesaan goud was zelfs zo groot datde muntmeester op het punt hadgestaan de Munt stil te leggen.Het verlies over iets meer dan eenjaar bedroeg 1.175 mark goudtegen

ongeveer 400 mark oververgelijkbare perioden in hetverleden (het verschil van ca.800 mark komt overeen met 42 Janjaap Luijt maart/april 1997 OUD-UTRECHT





Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Gouddiefstal uitde Utrechtse Munt :l o M E I N E )N De bevoorrading van deRomeinse grensforten De Romeinse expansiepoli-tiek ten noorden en ten oostenvan de Beneden-Rijn kende enigetijdelijke successen. De tegensla-gen overheersten echter en ditleidde ertoe dat keizer Claudiusin 47 n. Chr. deze politiek defini-tief liet varen. Hij schakelde overvan een offensieve op een defen-sieve strategie ten opzichte van deGermanen. Deze omschakelingleidde tot de organisatie van eenverdedigingsstelsel langs de Rijn,bestaande uit een gordel vanwachtposten en kampen. Van ditlimes-systeem dat zich geleidelijkontwikkelde in de 250 jaar vanzijn bestaan, zijn in ons land meiname de meest westelijke kam-pen Valkenburg, Zwammerdam,Utrecht en Vechten door stelsel-matige opgravingen goed be-kend. Claudius en zijn opvolgers streef-den naar rust en orde en zettendaartoe de al door Augustus meisucces gevoerde politiek voort.Zij lieten de inheemse socialestructuren in stand. Ook verleen-den zij aan gewillige leden van debovenlaag het Romeinse burger-recht en gebruikten zij op ruimeschaal lokale hulptroepen ter

on-dersteuning van de legioenen. Debevoorrading van de grotere enkleinere legereenheden kon nietmet deze politiek in slrijd zijn. Zijmoest dus niet door rooftochtenen afpersing van de plaatselijkebevolking, maar op correcte wijzegeschieden. Sommige producten, als wijn enolijfolie moesten over lange af-stand worden aangevoerd; anderekonden ter plekke worden ver-bouwd of moesten worden aan-gekocht in de wijde omgeving.Een bewijs voor de ordelijke aan- koop van vee, bedoeld voor con-sumptie, levert de zogenoemdekoopakte van Tolsum.Tolsum was een terp, even zuide-lijk van het huidige Franeker, dieomsireeks 1910 is afgegraven.Tijdens de werkzaamheden vondmen een groot aantal interessantevondsten die nu in het Fries Mu-seum in Leeuwarden bewaardworden. Daaronder ook een Ro-meins schrijftafeltje dat een in hetLatijn gestelde koopakte bevat.Er is wel aan de echtheid van ditstuk getwijfeld, maar eind 1994is door het Centrum voor Isoto-pen-onderzoek te Groningen metbehulp van de versnelde 14C-methode aangetoond dal de aktestamt uit de Romeinse periode.Nadere technische datering isvanwege diverse oorzaken

onmo-gelijk. Nu over de echtheid geen twijfelmeer bestaat, zou gedacht kun-nen worden dat de inhoud van deakte gebruikt zou kunnen wor-den om de datering nader te ver-fijnen. Dit is echter maar beperkthet geval. Er zijn inderdaad tweegetuigen bij de transactie, waar-van niet alleen de naam, maarook het legioen waarin zij dien-den, wordt genoemd. Deze tweelegioenen I (Germanica) en V(Alau-dae) waren slechts gedu-rende de periode van 10 lot 70tegelijkertijd in Germania Inferiorgelegerd. Dit lijkt de datering tebeperken, doch verdere gegevenszijn niet voor handen. De vermel-ding aan hel slot van de acte vande datum 9 september tijdens hetconsulaat van C. Fufius en Cn.Minicius zou het hele probleemvan de datering kunnen ophef-fen, ware het niet dat dit consu-laat niet te daleren valt.Wat kenschetst verder de inhoudvan de acte? De overgeleverde ro- foto;                        Pas de vijfde goudsmid, Abraham Het Nederlands            Rutgers, had interesse in hel aan- Muntmuseum,              geboden edelmetaal en was tot Utrecht                     aankoop over gegaan. Tegenover het gerecht verklaarde SimonSchoenmaker dat hij van de zil-x'ersmid 48 of

50 stuivers voorhet spul had gekregen. Rutgerskon wel herinneren dat hij hetgestolen goed had gekocht, maarwas vergeten voor welke prijs.Schoenmaker verklaarde tijdenshet verhoor een persoonlijkevriend te zijn van Jan Matthijszc.Simon Schoenmaker werd voorde eenmalige diefstal veroordeeldtot ie pronk staan en 6 jaargevangenis. Hij zat zijn volledigestraf uit en kwam vrij in 1806. Bronnen: -     Gemeentearchief Utrecht, Stads-archief II, inv. 380, 2244, 3243 en 3245. -     Gemeentearchief Utrecht, Stads-archief III, inv. 469,470 en 524. -     Gemeentearchief Utrecht, Retro-actavan de Burgelijke Stand, inv. 106 44 naarlJapril 19 97 UTRECHT


